
1 
 

                                                          Zápis a usnesení 

                       z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

             konaného dne 27.4.2011 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 

 

 

Přítomno dle prezenční listiny všech 9 zastupitelů. 

Obecní zastupitelstvo je usnášení schopné.  

Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan. 

Ověřovatelé zápisu č. 3 Suchá Iveta , Friml Viktor zápis četli a podepsali. 

 

Ověřovatelé zápisu č. 4: Beránek Vlastislav, Mašková Jana 

Návrhová komise:Skýba Michal, Beránek Vlastislav 

 

Před zahájením podala zastupitelka Bc. Gebauerová námitky k programu: 

- nebyl zařazen bod o mylném informování občanů o příjmech na vybudování Česko-     

  naučného centra, 

- vyřadit bod 27.,jelikoţ podklady k tomuto bodu nebyli dodány zastupitelům, 

- bod 7 změnit, je zde uvedeno projednání platu, ale chce projednat výši měsíční odměny, 

- bod 10 změnit, nechce zrušení bytové komise, ale projednávání přidělení bytů na veřejném     

  zasedání, 

- informace o výběrových řízení, která jsou v současné době realizována. 

Nebyl podán protinávrh na změnu programu. 

 

Starosta: občané nebyli mylně informováni, k bodu č.27 byli podklady dodány později i na 

Obecní úřad, přidělování bytů obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání je zrušení 

bytové komise a informace o veřejných zakázkách byly zařazeny jako bod č. 9. 

 

Program: 

            1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

2. Ústní zprávy starosty obce 

3. Zprávy výborů a komisí 

4. Rozpočtové opatření č.2,3,4/2011 

5. Ţádost o doplnění zápisu č. 3  

            6. Seznámení zastupitelů se stíţností na Ministerstvo vnitra podané        

               zastupitelkami Bc. Gebauerovou a Maškovou 

            7. Projednání platu ředitele správa majetku Královské Poříčí s.r.o. 

            8. Informace o Česko-německém naučném centru 

            9. Návrh zastupitelky Bc. Gebauerové na úpravu veřejných zakázek 

         10. Návrh zastupitelky Bc. Gebauerové na zrušení bytové komise 

         11. Příspěvek rodičům ţáků 1. třídy ve výši 3.000,- Kč 

         12. Příspěvek rodičům ve výši 5.000,- Kč při narození dítěte 

         13. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a schválení odpisového plánu ZŠ 

         14. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a schválení odpisového plánu MŠ 

         15. Přerušení provozu MŠ 

         16. Schválení čerpání mezd z rozpočtu MŠ 

         17. Smlouvy o věcném břemenu 

         18. Sponzorské dary pro knihovnu 

         19. Ţádost o předfinancování projektu obč. sdruţení Tradiční řemesla Bernard 

         20. Zakládací smlouva a statut MAS Sokolovsko o.p.s.  

         21. Zakládací smlouva Tradiční řemesla Bernard Královské Poříčí o.p.s. 
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         22. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 449/1 Královské Poříčí 

         23. Schválení zápisu do kroniky za rok 2010 a odměna kronikářce 

         24. Stanovisko k POPD lomu Druţba SU a.s. 

         25. Záměr pronájmu zahrady pč. 142 o výměře 54 m2 

         26. Smlouva na úvěr od KB pro předfinancování Česko-německého naučného     

               centra na statku Bernard       

         27. Smlouva na vývoj a dodávku hardwaru a softwaru pro Česko-německé naučné      

               centrum 

       28. Smlouva na projekt Česko- německého centra s arch. Babíčkem 

       29. Návrh na tisk zpravodaje 

       30. Záměr prodeje části pozemku pč. 197/5 o výměře 105 m2 

       31. Různé 

 

 

 

59/04/11 

OZ schvaluje doplnění programu o body: Odvolání předsedkyně bytové komise a 

zvolení nového předsedy bytové komise. 

pro: 5    proti: 2   zdrţel se: 2 

 

60/04/11 

OZ schvaluje program 4. veřejného zasedání. 

pro: 5    proti: 3    zdrţel se: 1 

 

61/04/11 

OZ nesouhlasí s doplněním zápisu č. 3 o body: dotaz p. Krále a ing. Mojţíše o 

nevěrohodnosti znaleckého posudku na Královský hostinec, Bc. Gebauerové na znalecký 

posudek, p. Cvekové s nesouhlasem k vybudování pečovatelského domu. 

pro: 5    proti: 4    zdrţel se: - 
 

Ústní zprávy starosty: 

- omluva paní Hasíkové, ţe byla zařazena mezi neplatiče, i kdyţ jím není, 

- revokovat usnesení č. 58/02/11, 

- seznámení s anketou na zavedení MHD a zajištění zastávky, o anketu z řad občanů nebyl    

  velký zájem, dále by se musel vybudovat chodník od čp. 159 k zastávce, coţ  je pro obec     

  v současné době finančně náročné, 

- vesnice 10 letí Karlovarského kraje - v pátek 29.4.2011 přijede komise z krajského úřadu, 

- územní plán- nový návrh územního plánu, který rozporuje Ministerstvo průmyslu, protoţe   

  obec leţí v dobývacím území SU a.s., stávající územní plán platí do roku 2015, 

- protipovodňová hráz III. a IV. Etapa – III. etapa dokončena, IV. etapa investorem je Povodí   

  Ohře, 

- osobní auto pro hasiče- obec získala bezúplatně z Karlovarského kraje osobní automobil    

  Felicia, který budou vyuţívat místní hasiči, 

- 125. výročí školy – dne 17.6.2011 proběhne oslava k 125. výročí místní ZŠ, pozvánky jsou    

  jiţ vyvěšeny, jsou zváni všichni, kdo školu navštěvoval, ale samozřejmě i rodiče ţáků.     

 Oslava bude probíhat po celý den a je připraven bohatý program, 

- odchod p. Mikuláška k 30.4.2011 z pozice správce, 

- teplo pro obec- cena 482,-Kč, sloţení ceny 309,- Kč elektr. Tisová,130,-Kč podíl obce, 10 %     

  DPH, 

- opatrovnictví Jana Pecha – Obec Královské Poříčí dostala soudně do opatrovnictví p. Jana    
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   Pecha a je povinna mu zřídit bankovní účet a hospodařit s jeho finančními prostředky, 

- zajištění bezpečnosti čp. 37- dům stojí v lese na pozemku obce a v havarijním stavu, bylo    

  nutno stavbu oplotit na náklady obce a přizváni pracovníci stavebního úřadu, aby zjistili stav    

  stavby, 

- ve dnech 24.6. – 26.6. 2011 proběhne tradiční setkání obcí s názvem Poříčí, tentokrát    

   v Poříčí nad Sázavou. Naše obec se tohoto setkání opět zúčastní. Proběhnou turnaje fotbal,     

   volejbal, stolní tenis. Obec uhradí autobus na dopravu účastníků. 

 

Připomínka zastupitelky Bc. Gebauerové, nesouhlasí s cenou a navrhuje snaţit se za kaţdou 

cenu, aby se cena tepla sníţila. 

 

62/04/11 

OZ bere na vědomí ústní zprávy starosty obce. 

pro: 8   proti: -   zdrţel se: 1 

 

Zprávy výborů a komisí: 

Bytová komise na své schůzi dne 16.2. schválila přidělení bytu 195/4 p. Matějovičové , byt 

čp. 65/1 přidělen nebyl a byl znovu vyvěšen k podání ţádostí.  

Paní Matějovičová byt čp. 195/4 odmítla a byt byl také znovu vyvěšen k podání ţádostí. 

Na schůzi bytové komise dne 2.3. byly přiděleny byty čp. 195/4 paní Rabinové a čp. 65/1 

panu Kolářovi. 

Bytová komise na své schůzi 26.4.2011 schválila přidělení bytu na čp.75/9 nejvyšší nabídce, 

p. Lochnerovi a p. Šrámkové. Dále navrhuje odvolání předsedkyně bytové komise Bc. Zdeny 

Gebauerové. Členové bytové komise vyjádřili nespokojenost s výkonem této funkce. 

 

Finanční výbor k rozpočtovému opatření č. 2,3 nemá námitek. Rozpočtové opatření č. 4 

projednal a předkládá jako bod k jednání OZ způsob vyuţití dodatečných rozpočtových 

příjmů. 

Starosta vysvětlil, ţe rozpočtové příjmy byli pouţity na Česko-naučné centrum, jelikoţ jsou 

podepsané smlouvy o dílo a ty se musí uhradit. 

Dotaz Bc. Gebauerové:,, Proč jsou miliony na Naučné centrum a nemůţe se vybudovat 

zastávka. Placení smluv se dá vyřešit posunutím termínů plateb.“ 

Dále cituje volební program,kde  se píše, ţe se jiţ obec nebude zadluţovat. 

Starosta vysvětluje, ţe Česko-německé nauč. centrum musí být do 30.9.2011 hotové, jinak by 

obec přišla o dotaci, proto veškeré příjmy v tomto období jdou na toto centrum. Platby 

z dotace přicházejí na účet obce postupně a opoţděně a dále se sníţili předpokládáné příjmy 

obce z dolové činnosti kvůli havárii na lomu Druţba. 

 

Kontrolní komise nemá ţádnou zprávu. 

 

63/04/11 

OZ schvaluje zprávy výborů a komisí: 

pro: 8    proti: 1   zdrţel se: - 

 

64/04/11 

OZ odvolává předsedkyni bytové komise Bc. Gebauerovou a  zvolilo nového předsedu 

bytové komise Janu Maškovou 

pro: 6    proti: -    zdrţel se:3 
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65/04/11 

OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č.2,3/2011 a schvaluje rozpočtové opatření č. 

4/2011. 

pro: 7    proti:  1   zdrţel se:1 

 

Zastupitelka Jana Mašková seznamuje zastupitele a veřejnost se stíţností podanou na 

Ministerstvo vnitra. 

 

66/04/11 

OZ bere na vědomí stíţnost zastupitelek  Bc. Gebauerové a Maškové podanou na 

Ministerstvo vnitra. 

pro: 9    proti:  -   zdrţel se: - 

 

Projednání platu a odměny ředitele Správy majetku Královské Poříčí s.r.o. nepřísluší do 

jednání obecního zastupitelstva, je v pravomoci jednatelů Správy majetku Královské Poříčí 

s.r.o. 

Dotaz zastupitelky Bc. Gebauerové, zda ve Stanovách je zakotveno, jestli o odměnách 

rozhodují jednatelé. 

Odpověď starosty: Ředitel s.r.o. nepobírá ţádné odměny z rozpočtu obce, jeho odměňování je 

řešeno dle Obchodního zákoníku. Zastupitelstvo na valné hromadě můţe rozhodnout při 

dodrţení hospodářského výsledku firmy o mimořádné odměně ředitele z případného zisku. 

 

Zastupitelka Bc. Gebauerová seznamuje zastupitelstvo s návrhem zprůhlednit veřejné zakázky 

(příloha k zápisu) a dále poţaduje informace o veřejných zakázkách, které jsou v současné 

době připravovány. 

Odpověď: v současné době nejsou realizovány ţádné veřejné zakázky, v nejbliţší době se 

bude konat podlimitní výběrové řízení na nábytek a stoly v Česko-něm. nauč. centru. 

 

Další dotaz Bc. Gebauerové: Proč nebyli zastupitelé na minulém zasedání informováni o 

nadlimitním výběrovém řízení na vybavení interiétu Česko-něm. centra a proč nejsou 

zastupitelé  nebo i občané ve výběrové komisi. 

 

Odpověď: informace o výběrovém řízení byli zveřejněny na internetových stránkách obce, a 

ve výběrové komisi byli 3 členové zastupitelstva. 

 

67/04/11 

OZ schvaluje výběrovou komisi na zadávání veřejných zakázek ve sloţení: Ing. Ivan 

Stefan, Michal Skýba, Vlastislav Beránek, Jiří Mašek a přizvaní odborníci. 

pro: 9  proti: - zdrţel se: - 

 

68/04/11 

OZ nesouhlasí s poţadavky Bc. Gebauerové na úpravu veřejných zakázek v obci, které 

jsou přílohou tohoto zápisu. 

pro: 5    proti:  3   zdrţel se: 1 

 

Starosta informuje, ţe na přidělování bytů je určena bytová komise, kterou tvoří všichni 

členové OZ. Na veřejnosti tyto byty nemohou být přidělovány, protoţe se probírají citlivé 

údaje o ţadatelích. 
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Dotaz Bc. Gebauerové: 

Proč se komise nedohodne před zasedáním, na zasedání byt přidělí a nemusí zveřejňovat 

podrobnosti o ţadatelích? 

Odpověď: Ve zprávách bytové komise jsou zveřejněny informace, komu byli byty přiděleny. 

Dále jsou občané informováni zápisem z bytové komise, který je zveřejněn na úřední desce.  

O přidělení bytu bylo rozhodováno den před zasedáním a pozvánky byli zaslány včas, přesto 

se tohoto jednání nezúčastnili všichni. Pouze jedna zastupitelka se omluvila. 

 

69/04/11 

OZ nesouhlasí s přidělováním bytů na veřejném zasedání: 

pro: 8    proti: 1    zdrţel se:- 

 

 

70/04/11 

OZ nesouhlasí s příspěvkem rodičům ţáků 1. třídy ve výši 3. 000,- Kč a odkládá 

rozhodnutí o výši příspěvku na zářijové zasedání. 

pro: 8    proti: 1    zdrţel se: - 

 

Pan Mašek: Obec stárne a chce podpořit tento návrh. 

Rodičům ţáků byl příspěvek vyplácen vţdy, o jeho výši bude rozhodováno na zářijovém 

zasedání. Mimo to mají ţáci v zdejší škole většinu pomůcek zdarma, coţ v jiných školách 

není. 

 

71/04/11 

OZ nesouhlasí s příspěvkem rodičům ve výši 5.000,- Kč při narození dítěte. 

pro: 6    proti: 2    zdrţel se:1 

 

Stát tyto dávky ruší a obec nebude podporovat zavedení těchto dávek. Dali by se lehce 

zneuţít, např. přihlášením k trvalému pobytu do obce před termínem porodu atd. Je nemorální 

dotovat z prostředků obce vysoce příjmové rodiny. 

 

Bez diskuzí byli projednány poţadavky mateřské školy,základní školy, smluv o zřízení 

věcných břemen a sponzorských darů pro knihovnu. 

 

 

72/04/11 

OZ souhlasí s udělením výjimky z počtu ţáků pro školní rok 2011/2012 a uhrazením 

zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským 

normativem. 

pro: 9    proti:  -   zdrţel se:- 

 

 

73/04/11 

OZ souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a schvaluje odpisový plán ZŠ ve 

výši 10.004,- Kč. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 
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74/04/11 

OZ souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku z rozpočtu MŠ za rok 

2010 ve výši 5797,06 Kč do rezervního fondu a schvaluje odpisový plán zahradního 

domku ve výši 22380,- Kč. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 

 

 

75/04/11 

OZ schvaluje přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin od 11.7.2011 do 

19.8.2011. 

pro: 6    proti: -    zdrţel se: 3 

 

76/04/11 

OZ schvaluje čerpání mezd z rozpočtu MŠ určené pro provoz pro kalendářní rok 2011 

v celkové výši 121.900 Kč,- ze schváleného rozpočtu na rok 2011. 

pro: 7    proti: -    zdrţel se: 2 

 

77/04/11 

OZ souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene na jiţ zrealizovanou stavbu 

Královské Poříčí, SO 402 vVN, na pozemcích p.č. 326/3, 328/3, 328/8, 328/12 a 331 

s firmou SEG s.r.o.. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 

 

78/04/11 

OZ souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene na stavbu Královské Poříčí, p. 

355/4 V.Friml, kNN na pozemku pč.392 s firmou Elektroplan s.r.o.  

pro: 9    proti: -    zdrţel se:- 

 

79/04/11 

OZ souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene s manţeli Viktorem Frimlem a 

Nikolou Frimlovou na pozemcích pč.355/1,357,356 a 392 . 

pro:9     proti: -    zdrţel se:- 

 

80/04/11 

OZ schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s. Smlouvu o právu provést 

stavbu Královské Poříčí, Pod lesem 155, vNN na pozemcích pč. 429/3, 428/2 . 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 

 

81/04/11 

OZ schvaluje přijímání sponzorských darů do Obecní knihovny pro rok 2011. 

pro: 9   proti: -    zdrţel se:- 

 

 

82/04/11 

OZ schvaluje předfinancování projektu Tradičními řemesly k podpoře vzdělávání 

technických oborů ve výši 250.000,- Kč občanskému sdruţení Tradiční řemesla Bernard 

a ukládá starostovi zpracovat smlouvu, smluvně ošetřit účel, termín vrácení a zpětnou 

informaci, jak tyto prostředky byli vyuţity. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 
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Tento projekt jiţ na statku Bernard probíhá a vyuţívají ho i ţáci místní základní školy. 

 

Starosta vysvětlil OZ a občanům, co se skrývá pod pojmem MAS Sokolovsko a jak funguje. 

 

83/04/11 

OZ schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti MAS Sokolovsko o.p.s. 

pro: 9    proti:  -   zdrţel se: - 

 

18.30 – 18.40  přestávka 

 

Jelikoţ jiţ ve správní radě nebude starosta ing. Ivan Stefan, ale bude ředitelem obecně 

prospěšné společnosti, byla na volné místo zvolena zastupitelka Bc. Zdena Gebauerová. 

Dále byla stanovena dozorčí rada ve sloţení: Michal Skýba, ing. Milan Mojţíš a za ABRI Bc. 

Dagmar Hůrková. 

 

84/04/11 

OZ schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Centrum tradičních 

řemesel Královské Poříčí o.p.s. 

pro: 8    proti: -    zdrţel se: 1 

 

85/04/11 

OZ vyhlašuje záměr pronájmu pozemku pč. 449/1.  

pro: 8    proti: -    zdrţel se:1 

 

86/04/11 

OZ schvaluje zápis do kroniky obce Královské Poříčí a odměnu kronikářce p. Monice 

Reitmeierové ve výši 5.000,-Kč čistého ročně. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 

 

87/04/11 

OZ schvaluje stanovisko obce k PODP lomu Druţba SU a.s. 

1/ Čerpání vod z lomu Druţba do Pstruţného potoka v době povodňových stavů na řece    

    Ohři bude koordinováno s obcí Královské Poříčí a Pstruţný potok bude 1x ročně  

     vyčištěn, 

2/ Vzhledem k přiblíţení skrývky na lomu Druţba k obci Královské Poříčí a tím i    

     zvýšení prašnosti zajistí SU a.s. měsíčně v období duben- říjen zametení komunikací     

     v horní části  obce, ul. Dlouhá,Šachetní, Na sídlišti a Pod lesem, 

3/ Trhací práce na lomu Druţba budou průběţně konzultovány s obcí Královské Poříčí,   

     v případě sporu bude instalováno měření otřesu. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 

 

Zastupitelka Bc. Gebauerová nechce další zadluţování obce a nesouhlasí s úvěrem, proto 

podává protinávrh. 

 

Protinávrh Bc. Gebauerové: 

 

OZ nesouhlasí se zadluţením obce. 

pro: 1 proti: 5 zdrţel se: 3 

 

88/04/11 



8 
 

OZ schvaluje Smlouvu o úvěr od Komerční banky pro předfinancování Česko-

německého naučného centra na statku Bernard ve výši 820.000 Eur . 

pro: 5    proti: 1    zdrţel se: 3 

 

 

89/04/11 

OZ schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 142 o výměře 54m2 k zahrádkářským 

účelům.. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se:- 

 

 

90/04/11 

OZ schvaluje Smlouvu na vývoj a dodávku hardwaru a softwaru pro Česko-německé 

naučné centrum s firmou Atelier design MM s.r.o., Brandýs nad Labem za cenu 

1.980.000,- Kč. 

pro:  5   proti: 4    zdrţel se: - 

 

Dotaz: ing. Mojţíš: Je smlouva na dodávku hardwaru a softwaru nad rámec rozpočtu obce? 

Odpověď:   Ano je. 

 

Pan Slama: Bude v Centru bezbariérový přístup? Nepočítalo se s ním v projektu. 

 

91/04/11 

OZ schvaluje Smlouvu o dílo s ing. arch. Babíčkem pro akci Expozice informačního a 

naučného centra povodí řeky Ohře na statku Bernard. 

pro: 5    proti: 1    zdrţel se: 3 

 

92/04/11 

OZ schvaluje cenovou nabídku na tisk zpravodaje od firmy Ţurnál Media a.s. ve výši 

7122,-Kč.  

pro:  9   proti: -    zdrţel se: - 

 

93/04/11 

OZ vyhlašuje záměr prodeje pozemku pč. 197/5 o výměře 105 m2.  

pro:9     proti: -    zdrţel se: - 

 

94/04/11 

OZ revokuje usnesení č.58/02/11 z 3. veřejného zasedání dne 16.2.2011. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 

 

95/04/11 

OZ schvaluje přidělení zahrádky pč. 222 o výměře 290m2 po p. Polívkové panu Jiřímu 

Hruškovi, Na sídlišti 193, 357 41 Královské Poříčí. 

pro: 9    proti: -    zdrţel se: - 

 

Různé: 

OZ nemá k tomuto bodu jiţ ţádné připomínky. 

 

 

Občané: 
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p. Keilwerthová – Děkuje za lavičky na místním hřišti, jak bylo slíbeno na minulém zasedání 

( 4 lavičky umístěny na fotbalovém hřišti a 2 na dětském u statku Bernard). 

 

Dále proběhla velká diskuse na vyúčtování tepla za rok 2010. 

Dotaz p. Vacek: Změnilo se stanovisko k vyúčtování tepla?  

        

Odpověď: Byly podány reklamace, na podání reklamace je 20 dní, které ještě neuplynuli a 30 

dní je na vyřízení reklamace. 

 

Pan Špak, ředitel Správy majetku Královské Poříčí s.r.o., vysvětlil, co se hradí z částky 130,- 

Kč, která tvoří cenu tepla. 

Dále vysvětlil, proč v letošním roce došlo k velkým nedoplatkům – lidé mají nízké zálohy, 

nárůst zimy proti minulým rokům, 10% DPH vloni obec odpustila, zdraţení o 8,7%. 

Pan Špak navrhl OZ namontovat na radiátory digitální měřiče. 

 

 

Veřejné zasedání skončilo ve 20.15 hodin. 

Veřejnému zasedání bylo přítomno dle presenční listiny 22 občanů. 

 

 

Zapsala: Frimlová 

 

 

 

 

 

……………………………..                                          ……………………………… 

        Ing. Ivan Stefan                                                                Michal Skýba 

             starosta                                                                          místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 4              Jana Mašková:…………………………… 

 

 

                                            Vlastislav Beránek:………………………………. 


